
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 02/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  29 de outubro de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  13.50 horas  
Aprovada em:  12 de novembro de 2013 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
António José Monteiro de Carvalho  
 
 

 
 



REUNIÃO DE 29.10.13 
A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter sido lida, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 
ordinária de catorze de outubro de dois mil e treze. ----------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – 
Não se verificou qualquer intervenção neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------  
DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------  
INFORMAÇÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E TREZE – PARECER 
GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da Informação 
número nove barra dois mil e treze – Parecer genérico para 
celebração de contratos de prestação de serviço, ao abrigo do 
ponto IV do referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de 
oito de janeiro de dois mil e treze, em que foram contempladas 
todas as adjudicações respeitantes ao mês de setembro do 
corrente ano, cujos documentos ficam arquivados em pasta 
própria. -----------------------------------------  
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– Igualmente a Câmara tomou conhecimento dos Despachos do 
Senhor Presidente exarados nas décima sexta, décima sétima e 
décima oitava Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, 
nas décima sétima, décima oitava e décima nona Modificações às 
Atividades mais Relevantes – AMR e nas vigésima, vigésima 
primeira e vigésima segunda Modificações ao Orçamento para o 
ano dois mil e treze, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados em pasta própria. -------------  
NOMEAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES MARIA DE FÁTIMA NETO 
E ANTÓNIO CARVALHO EM REGIME DE TEMPO INTEIRO: – A Câmara 
tomou conhecimento do Despacho datado de catorze de outubro 
do corrente ano, que a seguir se transcreve: ---------------  
“Nomeação de Vereadores a Tempo Inteiro ----------------  
No âmbito da deliberação de câmara de catorze de outubro de 
dois mil e treze, em que fixou o número de vereadores em regime 
de tempo inteiro, em dois, e no uso da competência conferida 
pelos números três e quatro do artigo cinquenta e oito, da Lei 
número cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de 
dezoito de setembro, nomeio como vereadores em regime de 
tempo inteiro, a Dr.ª Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
e o Sr. António José Monteiro Carvalho, com efeitos a partir da 
data do presente despacho”. --------------------------   
DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES PELOS VEREADORES EM REGIME DE 
PERMANÊNCIA: – A Câmara tomou conhecimento do Despacho 
datado de catorze de outubro do corrente ano, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
“Distribuição de Funções -----------------------------  
No uso da competência que me é conferida pelo número quatro, 
do artigo cinquenta e oito da Lei número cento e sessenta e nove 
barra noventa e nove, de dezoito de setembro, conjugado com o 
artigo trinta e seis, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze, de doze de setembro, determino que para além das 
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competências próprias, delegadas ou subdelegadas e sem 
prejuízo de revisão futura, os membros da Câmara Municipal, em 
regime de permanência, fiquem responsáveis pelas seguintes 
áreas: ------------------------------------------  
Presidente – Planeamento Estratégico, Recursos Humanos, 
Planeamento e Ordenamento do Território, Obras Particulares, 
Gestão Urbanística, Empreitadas Municipais, Modernização 
Administrativa, Candidaturas e Financiamentos. -------------  
Vice-Presidente – José Manuel Lucas Gonçalves:-Turismo e 
Atividades Económicas; Cultura; Ambiente, Higiene e 
Salubridade, Património Municipal; Acessibilidades Viárias, 
Saneamento e Águas; Proteção Civil e Segurança; Armazéns 
Municipais; Freguesias; Jardins e Espaços Verdes; Cemitérios; 
Atividade e Ordenamento Cinegético. --------------------  
Vereadora – Maria de Fátima Gomes Abreu Neto Silva:- 
Habitação Social; Loteamentos Municipais; Educação; Integração 
e Desenvolvimento Social (Ação Social, Infância, Juventude, 
Terceira Idade, Defesa do Consumidor, Saúde, Emprego, Tempos 
Livres);Transportes. --------------------------------  
Vereador – António José Monteiro Carvalho:- Relações Públicas 
e Protocolo; Mercados, Feiras e Venda Ambulante; Máquinas e 
Viaturas; Trânsito, sinalização, Toponímia e Mobilidade; Energia 
e Iluminação Pública; Eventos e Animação; Comunicação, 
Imagem e Informação; Desporto e Associativismo. -----------  
Às funções ora atribuídas aos senhores vereadores, devem estes 
prestar ao presidente informação detalhada sobre o desempenho 
das mesmas”. ------------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA SENHORA VEREADORA MARIA 
DE FÁTIMA NETO: – A Câmara tomou conhecimento do Despacho 
datado de catorze de outubro do corrente ano, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
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“Delegação de Competências na Senhora Vereadora Dra. Maria 
de Fátima Neto. -----------------------------------  
No uso da competência que me é conferida pelo número dois, do 
artigo trinta e seis, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze, de doze de setembro, delego na Senhora Vereadora Fátima 
Neto, as seguintes competências próprias, a que se refere o 
artigo trinta e cinco, do diploma acima mencionado: ----------  
-Alínea l),do número um, do artigo trinta e cinco- assinar ou 
visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha como 
destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos, no 
âmbito das funções/tarefas atribuídos; --------------------  
-Alínea d),do número dois do artigo trinta e cinco - gerir os 
recursos humanos dos estabelecimentos de educação. --------  
São ainda delegadas na Senhora Vereadora, as competências 
para praticar todos os atos e decisões inerentes ao exercício das 
funções atribuídas e aplicação dos seguintes regulamentos: 
Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação 
de Munícipes Carenciados; Regulamento para Atribuição de 
Bolsas de Estudo; Regulamento para Atribuição de Subsídios de 
Alojamento e de Transportes a Estudantes; Regulamento do 
Conselho Local de Educação; Regulamento do Cartão Social; 
Ações Suplementares no Âmbito da Ação Social (Medidas um, 
dois, três, quatro, cinco, seis e sete); Regulamento da Bolsa de 
Candidatos - Lotes para Habitação em Loteamentos Municipais, 
Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação 
em Loteamentos Municipais e Gestão das Habitações Municipais 
e Habitação Social”. --------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SENHOR VEREADOR ANTÓNIO 
CARVALHO: – A Câmara tomou conhecimento do Despacho datado 
de catorze de outubro do corrente ano, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
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“Delegação de Competências no Senhor Vereador António 
Carvalho ----------------------------------------  
No uso da competência que me é conferida pelo número dois, do 
artigo trinta e seis, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze, de doze de setembro, delego no Senhor Vereador António 
Carvalho, as seguintes competências próprias, a que se refere o 
artigo trinta e cinco, do diploma acima mencionado: ----------  
-Alínea l), do número um, do artigo trinta e cinco, no âmbito das 
funções/tarefas atribuídos; ----------------------------  
-Alínea n), do número dois, do artigo trinta e cinco – Determinar a 
instrução de processos de contra-ordenação e aplicar coimas, 
nos termos da lei, no âmbito das funções/tarefas atribuídas, 
designadamente de Venda Ambulante; Regulamento de Mercados 
Municipais; Regulamento de Mercados e Feiras; Regulamento 
Municipal de Remoção e Recolha de Veículos; Regulamento de 
Toponímia do Concelho. -----------------------------   
-Concessão e renovação de cartões de vendedor/produtor; -----  
-Licenciamento do exercício da atividade de realização de 
espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos públicos; -  
-A competência para praticar todos os atos e decisões inerentes 
ao exercício das funções/tarefas atribuídas”. ---------------  
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SENHOR VEREADOR JOSÉ 
GONÇALVES: – A Câmara tomou conhecimento do Despacho 
datado de catorze de outubro do corrente ano, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
“Subdelegação de Competências no Senhor Vereador José 
Gonçalves ---------------------------------------  
Em catorze de outubro de dois mil e treze, ao abrigo do disposto 
no número um, do artigo trinta e quatro, da Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou delegar no Presidente da Câmara, diversas 
competências, das quais, ao abrigo do disposto no número dois, 
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do artigo trinta e seis, do mesmo diploma legal, subdelego no 
Senhor Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, as abaixo 
indicadas, constantes do número um, do artigo trinta e três, da 
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 
setembro: ---------------------------------------  
-Alínea t) – assegurar, incluindo a possibilidade de constituição 
de parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 
cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 
construção de monumentos de interesse municipal; ----------  
-Alínea w) – ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou 
parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruina ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas, 
apenas no que se refere a obras particulares em cemitérios, sob 
administração do Município. ---------------------------  
-Alínea x) – emitir licenças, registos e fixação de contingentes 
relativamente a veículos nos casos legalmente previstos; ------  
-Alínea ff) – promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e 
a realização de eventos relacionados com a atividade económica 
de interesse municipal; ------------------------------  
-Alínea ii) – proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e 
gatídeos; ----------------------------------------  
-Alínea jj) – deliberar sobre a deambulação e extinção de animais 
considerados nocivos; -------------------------------  
-Alínea kk)– declarar prescritos a favor do município, após 
publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, 
assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 
propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus 
proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após 
notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação 
e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; ------------  
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-Alínea rr) – deliberar sobre o estacionamento de veículos nas 
vias públicas e demais lugares públicos; ------------------  
-Alínea uu) – deliberar sobre a administração dos recursos 
hídricos que integram o domínio público do município; --------  
-Alínea yy) – dar cumprimento ao estatuto do direito de oposição;  
-Alínea zz) – promover a publicação de documentos e registos, 
anais ou de qualquer outra natureza que salvaguardem e 
perpetuem a história do município.” ---------------------  
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA SENHORA VEREADORA 
MARIA DE FÁTIMA NETO: – A Câmara tomou conhecimento do 
Despacho datado de catorze de outubro do corrente ano, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------  
“Subdelegação de Competências na Senhora Vereadora Dr.ª 
Maria de Fátima Neto -------------------------------  
Em catorze de outubro de dois mil e treze, ao abrigo do disposto 
no número um, do artigo trinta e quatro, da Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou delegar no Presidente da Câmara, diversas 
competências, das quais, ao abrigo do disposto no número dois, 
do artigo trinta e seis, do mesmo diploma legal, subdelego na 
Senhora Vereadora Dr.ª Maria de Fátima Neto, as abaixo 
indicadas: ---------------------------------------  
-Alínea v) – do artigo trinta e três da Lei, número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro – participar na 
prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da 
administração central e com instituições particulares de 
solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 
municipal; ---------------------------------------  
-Alínea gg) – do número um do artigo trinta e três da Lei, número 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro – 
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assegurar, organizar e gerir os transportes escolares”.--------
--------------------------------------- 
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi 
apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e oito de 
outubro de dois mil e treze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ----------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: ----------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e cinco barra dois mil e 
treze, publicado no D.R. número cento e noventa e dois, Série I, 
de quatro de outubro, do Ministério da Saúde, que procede à 
primeira alteração ao Decreto-Lei número oitenta e dois barra 
dois mil e nove, de dois de abril, que estabelece as regras de 
designação, competência e funcionamento das entidades que 
exercem o poder de autoridade de saúde. -----------------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e seis barra dois mil e treze, 
publicado no D.R. número cento e noventa e três, Série I, de sete 
de outubro, do Ministério da Agricultura e do Mar, que procede à 
segunda alteração ao Decreto-Lei número cento e oito barra dois 
mil e dez, de treze de outubro, que define o regime jurídico das 
medidas necessárias para garantir o bom estado ambiental do 
meio marinho até dois mil e vinte. -----------------------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e sete barra dois mil e treze, 
publicado no D.R. número cento e noventa e três, Série I, de sete 
de outubro, do Ministério da Saúde, que procede à quinta 
alteração ao Decreto-Lei número vinte e oito barra dois mil e 
oito, de vinte e dois de fevereiro, que estabelece o regime de 
criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de 
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centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e à primeira 
alteração ao Decreto-Lei número oitenta e um barra dois mil e 
nove, de dois de abril, que estabelece as regras e princípios de 
organização dos serviços e funções de natureza operativa de 
saúde pública, sedeados a nível nacional, regional e local. -----  
PORTARIA número trezentos e dois barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número duzentos, Série I, de dezasseis de 
outubro, dos Ministérios da Economia, do Ambiente, Ordenamento 
do Território e Energia, da Agricultura e do Mar e da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que identifica os 
requisitos formais do formulário e os elementos instrutórios que 
devem acompanhar os procedimentos de autorização prévia, de 
comunicação prévia com prazo e de mera comunicação 
respeitantes à instalação, exploração e alteração de 
estabelecimentos industriais. --------------------------  
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA número treze 
barra dois mil e treze, publicado no D.R número duzentos e um, 
Série I, de dezassete de outubro, do Supremo Tribunal de 
Justiça, acerca da correspondência entre a multa e a prestação 
de trabalho a favor da comunidade que resulte da substituição da 
pena de multa, nos termos do artigo quarenta e oito, número dois, 
do Código Penal, é a estabelecida no artigo cinquenta e oito, 
número três, do mesmo diploma, ou seja, um dia de multa 
corresponde a uma hora de trabalho. --------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE PARCELA DE 
TERRENO À DSTELECOM ALENTEJO E ALGARVE, SA, PARA 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SUPORTE À REDE DE FIBRA 
ÓTICA NO MUNICÍPIO: – No âmbito do teor constante na 
informação número cento e oitenta e quatro barra dois mil e treze 
– MV, datada de vinte e dois de outubro, da Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar as cláusulas do Protocolo a estabelecer com a 
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DSTELECOM ALENTEJO E ALGARVE, SA, no âmbito da cedência 
temporária de uma parcela de terreno para instalação de 
equipamento de suporte à rede de fibra ótica no Município, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados ficam apensos à 
presente ata. -------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, revogar a minuta de 
protocolo anteriormente aprovada em reunião de cinco de 
fevereiro do corrente ano. ----------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – MEDIDAS DO IEFP (CEI E CEI+) – 
CANDIDATURAS AOS PROGRAMAS: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS AO ABRIGO IEFP, BEM 
COMO DEFINIÇÃO O NÚMERO DE CANDIDATURAS A EFETUAR, ATÉ AO 
FINAL DO ANO DE DOIS MIL E TREZE E RESPETIVOS PROGRAMAS. -----  
Em reunião de câmara de vinte e dois de janeiro e treze de 
agosto do corrente ano foi deliberado efetuar, por parte do 
município, as seguintes candidaturas, no âmbito de programas 
específicos do Instituto de Emprego e Formação Profissional: ---  
– Até trinta candidaturas a Contratos Emprego-Inserção(CEI) ----  
– Até dez candidaturas a Contratos Emprego Inserção+(CEI+) ---  
– Até duas candidaturas no programa CEI-Património ---------  
– Até treze candidaturas no Programa Estágios Emprego -------  
A situação atual, referente às candidaturas é a seguinte: -------  
CANDIDATURAS A CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO(CEI) ----------  
– Quinze preenchidas -------------------------------  
– Duas anuladas -----------------------------------  
– Uma a aguardar seleção de candidato -------------------  
– Falta efetuar doze candidaturas. -----------------------  
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO+(CEI+) -------------------  
– Uma preenchida ----------------------------------  
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– Duas aguardam seleção de candidato -------------------  
– Falta efetuar sete candidaturas ------------------------  
PROGRAMA CEI-PATRIMÓNIO ---------------------------  
– Duas preenchidas ---------------------------------  
PROGRAMA ESTÁGIOS EMPREGO -------------------------  
– Uma aguarda assinatura de contrato --------------------  
– Uma submetida para aprovação -----------------------  
– Falta efetuar onze candidaturas. -----------------------  
Assim, atendendo ao deliberado em reunião de Câmara de vinte e 
dois de janeiro e treze de agosto do corrente ano, pela anterior 
Câmara e uma vez que existe dotação orçamental para o efeito, 
propõe-se, caso seja considerado importante e estejam reunidas 
as condições para o desenvolvimento das candidaturas ainda não 
efetuadas, que sejam submetidas as candidaturas ainda não 
efetuadas.” --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ----------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – MANUEL JOSÉ DE JESUS MARREIROS – 
CONTRATO GRACIOSO: – Foi apresentada a carta datada de 
catorze de outubro do corrente ano, em que o Senhor Manuel 
José de Jesus Marreiros, tendo concluído uma Licenciatura em 
Direito e atualmente estar a frequentar o Mestrado em Ciências 
Jurídico-políticas, vem informar que se encontra disponível para 
colaborar com o Município, através de prestação de serviço 
gracioso. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a prestação de 
serviços a titulo gracioso, devendo ser elaborado o respetivo 
contrato por um período de um ano, renovável por iguais 
períodos, podendo ser revogado por qualquer das partes com 
uma antecedência mínima de trinta dias. ------------------  
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DOIS PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou 
conhecimento e deliberou como a seguir se indica: -----------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício 
datado de dez de outubro do corrente ano, solicitando a 
transferência de uma verba, no montante de mil trezentos e trinta 
e quatro euros, destinado a fazer face a despesas inerentes a 
arranjos urbanísticos efetuados na freguesia. ---------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, exarada no ofício da Junta de 
Freguesia, datado de quinze de outubro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe a verba solicitada, no montante de mil 
trezentos e trinta e quatro euros. -----------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício 
datado de dez de outubro do corrente ano, solicitando a 
transferência de uma verba, no montante de sete mil oitocentos e 
vinte e dois euros e oito cêntimos, destinado a fazer face a 
despesas inerentes a obras efetuadas no Parque Ribeirinho de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, exarada no ofício da Junta de 
Freguesia, datado de quinze de outubro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe a verba solicitada, no montante de sete 
mil oitocentos e vinte e dois euros e oito cêntimos. -----------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício 
datado de dez de outubro do corrente ano, solicitando a 
transferência de uma verba, no montante de mil e vinte e seis 
euros, destinado a fazer face a despesas inerentes a trabalhos de 
pintura efetuados no Moinho de Odeceixe. -----------------  
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Face ao teor constante na informação do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, exarada no ofício da Junta de 
Freguesia, datado de quinze de outubro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe a verba solicitada, no montante de mil e 
vinte e seis euros. ---------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício 
datado de dez de outubro do corrente ano, solicitando a 
transferência de uma verba, no montante de sete mil e vinte e 
oito euros e sessenta cêntimos, destinado a fazer face a 
despesas inerentes a trabalhos de pintura efetuados na Igreja de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, exarada no ofício da Junta de 
Freguesia, datado de quinze de outubro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe a verba solicitada, no montante de sete 
mil e vinte e oito euros e sessenta cêntimos. ---------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de um de outubro do corrente ano, 
enviando cópia da ata da reunião do Conselho Executivo, 
realizada no passado dia três de Setembro. ----------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dezassete de outubro do 
corrente ano, enviando quadro com as transferências para os 
municípios do Algarve, atualizado com a proposta de orçamento 
de Estado para dois mil e catorze. ----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
PROVEDORIA DE JUSTIÇA: – Foi apresentado o ofício número 
onze mil novecentos e cinquenta e dois, datado de nove de 
outubro do corrente ano, enviando informação acerca do 
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arquivamento do processo, referente à demolição de iniciativa 
municipal – edificação urbana de interesse histórico – Rua “25 de 
Abril”, números um e três. ----------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 
SA: – Foi apresentado o ofício número dois mil duzentos e 
sessenta e um, datado de sete de outubro do corrente ano, 
enviando informação acerca da tarifa a praticar pela ALGAR no 
ano de dois mil e catorze. ----------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: – Foi apresentado o e-mail 
datado de catorze de outubro do corrente ano, acerca do 
encerramento de Repartições de Finanças no Algarve. --------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
EDP – DISTRIBUIÇÃO – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: – Foi 
apresentada a carta datada de nove de outubro do corrente ano, 
procedendo à apresentação de felicitações pela reeleição do 
Executivo Municipal. --------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA: – Foi apresentado o ofício número 
nove mil seiscentos e quarenta e oito, datado de dezassete de 
outubro do corrente ano, em que a Senhora Graça Guerreiro 
Nunes, vem apresentar o seu agradecimento pelo apoio e 
colaboração prestados, ao cessar funções enquanto Presidente 
do Município de Grândola. ----------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ARS ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dez de outubro do corrente ano, 
enviando proposta de escalas de turnos das Farmácias de 
Serviço, para efeitos de emissão de parecer. ---------------  
No âmbito do teor constante na Informação número cento e 
oitenta – CR barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
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Recursos Humanos, datada de dezoito de outubro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável. ---------  
FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício número dois mil seiscentos e oitenta e seis, datado de onze 
de setembro do corrente ano, enviando informação relativa à 
Assembleia Geral da FCA e dando conhecimento dos novos 
órgãos sociais, eleitos para o quadriénio de dois mil e treze/dois 
mil e dezassete. -----------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: 
– Foi apresentado o e-mail datado de dezanove de setembro do 
corrente ano, enviando circular número cento e vinte barra dois 
mil e treze, informando que o valor da quota para o ano de dois 
mil e catorze, não sofrerá qualquer alteração em relação ao valor 
estipulado para o ano em curso. ------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: 
– Foi apresentado o ofício número mil cento e um, datado de 
dezoito de outubro do corrente ano, enviando informação acerca 
do Seguro de Acidentes Pessoais de Eleitos Locais. ----------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA D`ALVA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentada a carta solicitando a atribuição de um subsídio 
no montante de quatro mil trezentos e oitenta euros, destinado a 
fazer face a despesas inerentes ao pagamento do projeto de 
estabilidade, para execução da obra da futura Igreja do Rogil. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de quatro mil trezentos e oitenta euros. --  
Ainda no âmbito da deliberação ora tomada, considera esta 
Câmara haver necessidade imediata de promover-se reunião 
entre as partes para conhecimento deste Executivo do 
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cronograma temporal e financeiro estabelecido para a construção 
da Igreja. ----------------------------------------  
WORLD PEACE TAEKWONDO PORTUGAL FEDERAÇÃO: – Foi 
apresentada a carta datada de treze de setembro do corrente ano, 
solicitando a atribuição de apoio com vista à organização do 
primeiro Campeonato do Mundo de Taekwondo, que terá lugar no 
Porto. ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é 
possível prestar o apoio solicitado. ----------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o ofício número dois 
mil quatrocentos e seis, datado de vinte e cinco de setembro do 
corrente ano, enviando informação acerca da obtenção do selo 
Qualidade exemplar da água para consumo humano – dois mil e 
treze. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO 
E COSTA VICENTINA, S.A: – Foi apresentado o ofício número 
duzentos e trinta e cinco, datado de vinte e cinco de setembro do 
corrente ano, enviando cópia de Relatório e Contas de dois mil e 
doze. -------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
DOIS PONTO SEIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA --------------------  
JOÃO CARLOS DA SILVA ANACLETO NEVES: – Foi apresentado o 
e-mail datado de catorze de outubro do corrente ano, em que 
João Carlos da Silva Anacleto Neves, Consumidor número cento 
e nove barra sete mil trezentos e setenta, vem solicitar o 
pagamento da fatura número quarenta e sete mil quinhentos e 
noventa e dois, no montante de oitocentos e sessenta e três 
euros e setenta e dois cêntimos e referente ao consumo do mês 
de setembro, em quatro prestações mensais, uma vez que não 
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tem capacidade financeira para proceder ao pagamento integral 
da mesma. ---------------------------------------  
Não obstante o teor constante nas Informações números cento e 
setenta e oito/PA barra dois mil e treze e cento e oitenta e 
oito/PA barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datadas dezassete de outubro e de vinte e 
quatro de outubro, respetivamente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão do requerente, autorizando o 
pagamento da referida fatura em quatro prestações mensais, no 
valor de duzentos e quinze euros e noventa e três cêntimos, 
cada. -------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, informar o requerente que 
o pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao dia oito de 
cada mês, sendo que a primeira deve ser paga até ao dia oito de 
novembro; A falta de pagamento de qualquer prestação implica o 
vencimento imediato das restantes, assegurando-se a execução 
da dívida remanescente mediante a extração da respetiva 
certidão de dívida. ---------------------------------  
Igualmente, foi deliberado, por unanimidade, dispensar o 
pagamento de caução ou garantia idónea. -----------------  
CONDOMÍNIO SITO NAS VARANDAS DA ARRIFANA: – Foi 
apresentado o e-mail datado de vinte e um de outubro do 
corrente ano, em que Condomínio sito nas Varandas da Arrifana – 
Picão, vem solicitar o pagamento da fatura número quarenta e 
sete mil cento e cinquenta e nove, no montante de mil setecentos 
e catorze euros e seis cêntimos e referente ao consumo do mês 
de setembro, em doze prestações mensais, uma vez que se trata 
de um valor muito elevado. ---------------------------  
No âmbito do teor constante na Informação número cento e 
noventa/PA barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de vinte e três de outubro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão solicitada, por 
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inexistência de enquadramento legal, nomeadamente a 
sustentação de carência económica. ---------------------  
MARIA TERESA VEIGA DE MENDONÇA E COSTA PEREIRA NETO: 
– Foi apresentada a exposição em que Maria Teresa Veiga de 
Mendonça e Costa Pereira Neto, vem solicitar lhe seja cobrada a 
fatura número quarenta e seis mil cento e cinquenta e nove, no 
montante de setecentos e nove euros e quinze cêntimos e 
referente ao consumo do mês de setembro do corrente ano, pela 
tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e 
que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no 
ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de 
Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter verificado 
uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 
sita em Monte de Corte de Sobro – Aljezur. ----------------  
No âmbito da informação número cento e noventa e três/PA barra 
dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de vinte e nove de outubro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da requerente, 
de acordo com o previsto no número cinco, do artigo sessenta e 
quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur e 
emitir nota de crédito no valor de quinhentos e oitenta euros e 
dezasseis cêntimos, correspondente a água (quinhentos e onze 
euros e setenta e um cêntimos), resíduos sólidos variável (trinta e 
sete euros e setenta e cinco cêntimos) e IVA (trinta euros e 
setenta e um cêntimos). ------------------------------  
Dado que a consumidora já pagou o valor da fatura, na sua 
totalidade, o valor da nota de crédito deverá ser restituído. -----  
PATRÍCIA ALEXANDRA FILIPE PEREIRA RAMOS: – Foi 
apresentada a exposição em que Patrícia Alexandra Filipe 
Pereira Ramos, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura número 
quarenta e sete mil seiscentos e setenta e dois, no montante de 
quatrocentos e noventa e cinco euros e sessenta e oito cêntimos 
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e referente ao consumo do mês de setembro do corrente ano, 
pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro 
cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio 
pago no ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela 
de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da sua 
moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha, Setor L – Lote 
cento e trinta e três – Aljezur. --------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e oitenta e 
seis/AL barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de vinte e três de outubro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da requerente, 
uma vez que não foi possível detetar quaisquer vestígios de uma 
reparação de rotura, após visita ao local por parte do Fiscal 
Municipal. ---------------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------  
UM PONTO UM – SINALÉTICA DE TRÂNSITO: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES -----------------------------  
BARBARA DANIELLE LUCY DE VOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA – ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – HABITAÇÃO – PORTO DA 
SILVA – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que 
Barbara Danielle Lucy de Vos, na qualidade de promitente 
compradora de um prédio misto sito em Porto da Silva, freguesia 
de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo cento e treze, da Secção C e a parte urbana 
sob o artigo novecentos e noventa e um, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
noventa e três, vem solicitar informação prévia acerca da 
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possibilidade de levar a efeito a alteração do uso de um alpendre 
destinado a apoio agrícola, transformando-o numa segunda 
habitação, no local acima identificado. -------------------  
Face ao teor constante na informação número duzentos e três/FA 
barra dois mil e treze, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 
intenção de indeferir a pretensão da requerente. ------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos 
termos do artigo cento e um do Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL E OUTROS – PROJETO DE 
LOTEAMENTO – ROGIL: – No seguimento da deliberação de vinte 
e seis de março do corrente ano, foi novamente apresentado o 
projeto de Loteamento, sito em Rogil, a ser desenvolvido no 
prédio inscrito na matriz predial sob o artigo cinquenta e um, da 
secção O, da freguesia e concelho de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cinco 
mil oitocentos e noventa e três. ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o loteamento de 
acordo com a informação número cento e oitenta/FA barra dois 
mil e treze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, e 
respetivo Anexo Um, cujos documentos foram rubricados por 
todos os membros do Executivo. -----------------------  
RENAN CLAVIJO OLMOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO ACERCA DA 
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA EM 
MORADIA – MONTE DAS MOÇAS – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Renan Clavijo Olmos, na qualidade de 
proprietário de um prédio sito em Monte das Moças – Alfambras, 
freguesia de Bordeira e Concelho de Aljezur, inscrito na matriz 
sob o artigo trezentos e oitenta, da Secção C, vem solicitar 
informação prévia acerca da possibilidade de levar a efeito a 

Pág.  20 



REUNIÃO DE 29.10.13 
alteração de um armazém agrícola existente, transformando-o 
numa moradia, no local acima identificado. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao requerente o 
teor constante na informação número duzentos e dois/FA barra 
dois mil e treze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo.  
FRANZ HEINRICH LOBACH – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA EM CANAL – 
ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que Franz 
Heinrich Lobach, na qualidade de proprietário de dois prédios 
rústicos, sitos em Canal e em Guincho, da freguesia de Odeceixe 
e Município de Aljezur, inscritos na matriz predial rústica sob os 
artigos cinco e seis, ambos da Secção B e descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob os números 
duzentos e trinta e dois e mil e setenta e três, respetivamente, 
vem solicitar informação prévia acerca da possibilidade de levar a 
efeito a construção de um armazém agrícola e de um depósito de 
água, no local acima identificado. -----------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e noventa e 
oito/FA barra dois mil e treze, do Departamento Técnico de Obras 
e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 
intenção de indeferir a pretensão do requerente. ------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos 
termos do artigo cento e um do Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------  
ERIKA MARGARETA DUX – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM SANCHES – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Erika Margareta Dux, na 
qualidade de proprietária de um prédio misto sito em Sanches, 
freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo duzentos e quinze, da Secção AU e a parte urbana 
sob o artigo dez mil e cinquenta e seis, descrito na Conservatória 
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do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil quinhentos e 
quarenta, vem solicitar informação prévia acerca da possibilidade 
de levar a efeito a construção de uma habitação e três edifícios 
destinados a apoio agrícola, no local acima identificado. -------  
Face ao teor constante na informação número cento e noventa e 
sete/FA barra dois mil e treze, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente. ---  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos 
termos do artigo cento e um do Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------  
EURICO PORFÍRIO CABRITA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM BACELOS – BORDEIRA: – 
No seguimento da deliberação de treze de março de dois mil e 
doze, foi novamente apresentado o requerimento em que Eurico 
Porfírio Cabrita, na qualidade de proprietário de um prédio rústico 
sito em Bacelos, freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo oitocentos e oito, da 
Secção M, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número duzentos e trinta e oito, vem nos termos do 
artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, 
solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito 
a construção de uma moradia unifamiliar, sita no local acima 
identificado. --------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número quinhentos e 
doze/FR barra dois mil e treze, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo e ao parecer desfavorável do ICNF, constante 
no ofício número dezanove mil seiscentos e trinta e um barra dois 
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mil e treze/DCNF-ALG/DLAP, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intensão de indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos 
termos do artigo cento e um do Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 
Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 

 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ------------------------  
F.F SOLAR – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA: – Foi apresentada a 
exposição de F.F Solar – Energias Renováveis, Lda, solicitando a 
prorrogação do prazo para início da construção no Lote dois/três, 
da Primeira Fase, sito na Zona Industrial de Feiteirinha – Aljezur, 
até ao segundo semestre de dois mil e catorze. -------------  
Atendendo ao desenvolvimento da informação número 
dezassete/CD barra dois mil e treze, datada de cinco de 
setembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar 
excecionalmente o prazo para entrega de nova comunicação 
prévia até ao final do ano de dois mil e catorze. -------------  
WILFRIED TRIMBORN: – Foi apresentada a exposição de Wilfried 
Trimborn acerca da situação relativa ao processo do Quiosque 
“Esplanada Palmeira”, sito no Largo da Liberdade, freguesia e 
Municipio de Aljezur, do qual foi concessionário. ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não existe 
no processo matéria de facto ou de direito que permita qualquer 
ressarcimento por parte do Município.  
MARIA HELENA QUADROS FERREIRA GOMES: – Foi apresentado 
o requerimento em que Maria Helena Quadros Ferreira Gomes, 
na qualidade de concessionária do estabelecimento de Cafetaria, 
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sito no Mercado Municipal de Aljezur, vem solicitar autorização 
para proceder à alteração de entidade exploradora, para a firma 
denominada Helena Gomes e Filha, Lda. ------------------  
Face à exposição/solicitação de Maria Helena Quadros Ferreira 
Gomes, concessionária de uma loja sita no Mercado de Aljezur 
(Cafetaria) e face à sustentação apresentada, a Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores 
Vereadores Vitor Vicente e António Carvalho, autorizar a 
transmissão da concessão da referida loja para a empresa 
“Helena Gomes e Filha, Lda”, da qual a atual concessionária é 
sócia. ------------------------------------------  
Mais, foi deliberado, por maioria, com a abstenção dos Senhores 
Vereadores Vitor Vicente e António Carvalho, manter as mesmas 
condições de cedência vigentes à data e contratadas com a 
anterior concessionária.------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR 
VICENTE: ----------------------------------------  
“Abstenho-me por falta de fundamentação e de elementos 
bastantes para sustentar a decisão.” ---------------------  
DOIS – HABITAÇÃO -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DE RENDAS DE HABITAÇÃO: ----  
PAULA FILIPA MONTEIRO DE BARROS – RUA DA BOAVISTA, 
NÚMERO DEZANOVE – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na 
informação número vinte/CD barra dois mil e treze, datada de 
vinte e quatro de setembro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar à arrendatária que, de acordo com o Aviso número 
doze mil novecentos e doze barra dois mil e doze, de vinte e sete 
de setembro e o artigo vinte e cinco, da Lei número seis barra 
dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro, alterada pela Lei 
número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de agosto, a 
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partir de um de novembro de dois mil e treze, o valor da renda 
mensal será de vinte e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos. --  
CARLOS ALBERTO CORRIA ARNEDO – RUA DO NORTE, NÚMERO 
TRÊS – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação 
número dezanove/CD barra dois mil e treze, datada de vinte e 
quatro de setembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar 
ao arrendatário que, de acordo com o Aviso número doze mil 
novecentos e doze barra dois mil e doze, de vinte e sete de 
setembro e com o artigo vinte e cinco, da Lei número seis barra 
dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro, alterada pela Lei 
número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de agosto, a 
partir de um de novembro de dois mil e treze, o valor da renda 
mensal será de oitenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos. ---  
GRACIETE DE JESUS LOURENÇO – RUA JOÃO DIAS MENDES, 
QUARENTA E SEIS C – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na 
informação número vinte e cinco/CD barra dois mil e treze, 
datada de sete de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar à arrendatária que, de acordo com o Aviso número 
onze mil setecentos e cinquenta e três barra dois mil e treze, de 
vinte de setembro e com o artigo vinte e cinco, da Lei número 
seis barra dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro, alterada 
pela Lei número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de 
agosto, a partir de um de janeiro de dois mil e catorze, o valor da 
renda mensal será de oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos. -  
FELICIDADE DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE JESUS – RUA DO 
CENTRO DE SAÚDE, BLOCO A – R/C – ALJEZUR: – No âmbito do 
teor constante na informação número vinte e quatro/CD barra dois 
mil e treze, datada de sete de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, comunicar à arrendatária que, de acordo com o 
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Aviso número onze mil setecentos e cinquenta e três barra dois 
mil e treze, de vinte de setembro e com o artigo vinte e cinco, da 
Lei número seis barra dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro,  
alterada pela Lei número trinta e um barra dois mil e doze, de 
catorze de agosto, a partir de um de janeiro de dois mil e catorze, 
o valor da renda mensal será de trinta e um euros e trinta e dois 
cêntimos. ----------------------------------------  
IGREJA EVANGÉLICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS – RUA 
MONSENHOR MANUEL FRANCISCO PARDAL – BLOCO UM – R/C – 
ESQ. – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação 
número vinte e seis/CD barra dois mil e treze, datada de sete de 
outubro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à 
arrendatária que, de acordo com o Aviso número onze mil 
setecentos e cinquenta e três barra dois mil e treze, de vinte de 
setembro, e com o artigo vinte e cinco, da Lei número seis barra 
dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro, alterada pela Lei 
número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de agosto, a 
partir de um de janeiro de dois mil e catorze, o valor da renda 
mensal será de cento e vinte e três euros e dezoito cêntimos. ---  
NUNO VARGAS GARCIA – RUA DO NORTE, NÚMERO UM – 
ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação número 
vinte e nove/CD barra dois mil e treze, datada de oito de outubro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao arrendatário 
que, de acordo com o Aviso número onze mil setecentos e 
cinquenta e três barra dois mil e treze, de vinte de setembro e 
com o artigo vinte e cinco, da Lei número seis barra dois mil e 
três, de vinte e sete de fevereiro, alterada pela Lei número trinta 
e um barra dois mil e doze, de catorze de agosto, a partir de um 
de janeiro de dois mil e catorze, o valor da renda mensal será de 
cinquenta e dois euros e dezanove cêntimos. ---------------  
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JOSÉ DE JESUS DA ROCHA DUARTE – RUA COSTA DO CASTELO, 
NÚMERO DEZASSEIS – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante 
na informação número trinta/CD barra dois mil e treze, datada de 
oito de outubro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar 
ao arrendatário que, de acordo com o Aviso número onze mil 
setecentos e cinquenta e três barra dois mil e treze, de vinte de 
setembro e com o artigo vinte e cinco, da Lei número seis barra 
dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro, alterada pela Lei 
número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de agosto, a 
partir de um de janeiro de dois mil e catorze, o valor da renda 
mensal será de vinte e cinco euros e cinco cêntimos. ---------  
ARMINDO HELENO CUSTÓDIO – BAIRRO “25 DE ABRIL”, BLOCO B 
SETE – FRAÇÃO A – CASA TREZE – ALJEZUR: – No âmbito do teor 
constante na informação número vinte e três/CD barra dois mil e 
treze, datada de três de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar ao arrendatário que, de acordo com o Aviso número 
onze mil setecentos e cinquenta e três barra dois mil e treze, de 
vinte de setembro e com o artigo vinte e cinco, da Lei número 
seis barra dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro, alterada 
pela Lei número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de 
agosto, a partir de um de dezembro de dois mil e treze, o valor da 
renda mensal será de duzentos e setenta e dois euros e cinco 
cêntimos. ----------------------------------------  
MARIA MADALENA DO ESPÍRITO SANTO RATO – RUA DO BAIRRO 
SOCIAL, NÚMERO TRINTA – ROGIL: – No âmbito do teor constante 
na informação número vinte e oito/CD barra dois mil e treze, 
datada de oito de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar à arrendatária que, de acordo com o Aviso número 
onze mil setecentos e cinquenta e três barra dois mil e treze, de 
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vinte de setembro e com o artigo vinte e cinco, da Lei número 
seis barra dois mil e três, de vinte e sete de fevereiro, alterada 
pela Lei número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de 
agosto, a partir de um de janeiro de dois mil e catorze, o valor da 
renda mensal será de cento e vinte e oito euros e quarenta 
cêntimos. ----------------------------------------  
ARNALDO RAMOS CLARO – RUA MONSENHOR MANUEL 
FRANCISCO PARDAL, BLOCO OITO – PRIMEIRO DIREITO – 
ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação número 
vinte e sete/CD barra dois mil e treze, datada de oito de outubro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao arrendatário 
que, de acordo com o Aviso número onze mil setecentos e 
cinquenta e três barra dois mil e treze, de vinte de setembro e 
com o artigo vinte e cinco, da Lei número seis barra dois mil e 
três, de vinte e sete de fevereiro, alterada pela Lei número trinta 
e um barra dois mil e doze, de catorze de agosto, a partir de um 
de janeiro de dois mil e catorze, o valor da renda mensal será de 
cento e vinte e oito euros e quarenta cêntimos. -------------  
DOIS PONTO DOIS – GISELA FRANCISCO – BAIRRO “25 DE ABRIL”, 
BLOCO DEZ – FRAÇÃO B, CASA VINTE – ALJEZUR: – Foi 
apresentado o requerimento em que Gisela Alexandra Alves 
Francisco, na qualidade de arrendatária do prédio sito no Bairro 
“25 de Abril”, Bloco dez – Fração B, Casa vinte – Aljezur, vem 
solicitar autorização para que a sua filha Nair Oliveira, o 
companheiro e a filha de ambos, possam residir na referida 
habitação. ---------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número vinte e um/CD 
barra dois mil e treze, datada de trinta de setembro, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, autorizar a Senhora Nair de Oliveira, 
juntamente com o seu companheiro e a filha de ambos, a coabitar 
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com a arrendatária Gisela Alexandra Alves Francisco na 
habitação sita no Bairro “25 de Abril”, Bloco dez – Fração B, Casa 
vinte – Aljezur, devendo apresentar os documentos comprovativos 
do rendimento dos novos ocupantes da habitação, para efeitos de 
revisão do valor da renda. ----------------------------  
TRÊS – EDIFÍCIOS MUNICIPAIS -----------------------------  
TRÊS PONTO UM – MARIA EUFÉMIA OLIVEIRA SILVESTRE: – Foi 
apresentada a carta datada de dezassete de setembro do 
corrente ano, em que Maria Eufémia Oliveira Silvestre, na 
qualidade de arrendatária do estabelecimento comercial 
designado “O Pintainho”, sito na Rua “25 de Abril”, em Aljezur e, 
uma vez que pretende rescindir o contrato de arrendamento 
referente ao referido estabelecimento, a partir de um de outubro 
do corrente ano, vem solicitar autorização para manter o recheio 
do mesmo por um período de um a dois meses, até que consiga 
retirar o mesmo. -----------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do términus do contrato e, porque 
se trata de edifício para demolir, deliberou, por unanimidade, 
permitir excecionalmente, que seja mantido o recheio do 
estabelecimento, até ao final do mês de novembro. ----------  
QUATRO – AÇÃO SOCIAL --------------------------------  
QUATRO PONTO UM – REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – 
HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS 
CANDIDATURAS: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO 
DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA COMISSÃO 
DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS -------------------------  
Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos 
apoios para melhoria das habitações de munícipes carenciados, 
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de acordo com o regulamento municipal em vigor, propõe-se que 
a Câmara Municipal de Aljezur proceda à homologação da 
respetiva ata e aprove as propostas de apoio a conceder.” -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ----------------------------------------  
Após a análise das atas das reuniões realizadas no dia dezoito 
de outubro do corrente ano, da Comissão de Análise das 
Candidaturas, referentes às candidaturas apresentadas para 
Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 
Carenciados, referente às Freguesias de Aljezur, Bordeira e 
Rogil, a Câmara deliberou igualmente, por unanimidade, 
homologar as mesmas como a seguir se indica: -------------  
FREGUESIA DE ALJEZUR: ----------------------------  
– Maria Nazaré Duarte Correia – A Comissão entende propor a 
atribuição de auxílio económico de dois mil e quinhentos euros, 
para materiais de construção, atendendo que o facto de a 
candidata ser viúva e depender apenas de si própria é agravado 
pela atual conjuntura social e económica do país, cabendo à 
candidata a responsabilidade de assegurar o valor remanescente 
do custo total da obra. Deve para o efeito ser celebrado o 
contrato entre a beneficiária e o Município de Aljezur, de acordo 
com o número um, do artigo nono do Regulamento. Deverá ainda 
a candidata entregar os documentos de habilitação do empreiteiro 
e respetivo seguro de acidentes de trabalho e ainda no final da 
obra, documento comprovativo de entrega dos resíduos de obras 
em recetor devidamente habilitado. ----------------------  
– Maria Francisca dos Reis – A Comissão entende propor a 
atribuição de auxílio económico de dois mil e quinhentos euros, 
para materiais de construção e dois mil euros, para mão-de-
obra, atendendo que o facto de a candidata ser viúva e depender 
apenas de si própria é agravado pela atual conjuntura social e 
económica do país, cabendo à candidata a responsabilidade de 
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assegurar o valor remanescente do custo total da obra. Deve para 
o efeito ser celebrado o contrato entre a beneficiária e o 
Município de Aljezur, de acordo com o número um, do artigo nono 
do Regulamento. Deverá ainda a candidata entregar os 
documentos de habilitação do empreiteiro e respetivo seguro de 
acidentes de trabalho e ainda no final da obra, documento 
comprovativo de entrega dos resíduos de obras em recetor 
devidamente habilitado. ------------------------------  
– Maria Célia Marreira Duarte Sebastião – A Comissão entende 
propor o indeferimento do pedido de apoio uma vez que a 
candidata não reside na habitação para a qual está a solicitar o 
apoio, contrariando o disposto na alínea d), do artigo quinto do 
Regulamento. Tendo em conta que se encontra ainda em vigor 
uma medida municipal, aprovada pela Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal, que visa incentivar e apoiar a substituição 
dos telhados das habitações do Bairro CAR, comparticipando em 
cinquenta porcento do custo dos materiais necessários à 
construção dos novos telhados, esta Comissão entende que 
deverá a candidata ser informada de que poderá, se assim o 
entender, solicitar o apoio previsto ao abrigo daquela deliberação.  
– Sofia Carina Rodrigues Monteiro Chaves – A Comissão entende 
propor a atribuição de auxílio económico de dois mil e quinhentos 
euros, para materiais de construção e dois mil euros, para mão-
de-obra, cabendo à candidata a responsabilidade de assegurar o 
valor remanescente do custo total da obra. Deve para o efeito ser 
celebrado o contrato entre a beneficiária e o Município de Aljezur, 
de acordo com o número um, do artigo nono do Regulamento. 
Deverá ainda a candidata entregar os documentos de habilitação 
do empreiteiro e respetivo seguro de acidentes de trabalho e 
ainda no final da obra, documento comprovativo de entrega dos 
resíduos de obras em recetor devidamente habilitado. ---------  
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– Fernanda Maria de Jesus Marques – A Comissão entende propor 
o indeferimento tendo em conta que se encontra ainda em vigor 
uma medida municipal, aprovada pela Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal, que visa incentivar e apoiar a substituição 
dos telhados das habitações do Bairro CAR, comparticipando em 
cinquenta porcento do custo dos materiais necessários à 
construção dos novos telhados. Poderá a candidata, se assim o 
entender, solicitar o apoio previsto ao abrigo daquela deliberação.  
– Virgílio Manuel Rosa e Sousa – A Comissão entende propor o 
indeferimento tendo em conta que se encontra ainda em vigor 
uma medida municipal, aprovada pela Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal, que visa incentivar e apoiar a substituição 
dos telhados das habitações do Bairro CAR, comparticipando em 
cinquenta porcento do custo dos materiais necessários à 
construção dos novos telhados. Poderá o candidato, se assim o 
entender, solicitar o apoio previsto ao abrigo daquela deliberação.  
– Deolinda de Jesus Marques Fernandes – A Comissão entende 
propor o indeferimento tendo em conta que se encontra ainda em 
vigor uma medida municipal, aprovada pela Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal, que visa incentivar e apoiar a substituição 
dos telhados das habitações do Bairro CAR, comparticipando em 
cinquenta porcento do custo dos materiais necessários à 
construção dos novos telhados. Poderá a candidata, se assim o 
entender, solicitar o apoio previsto ao abrigo daquela deliberação.  
– António Manuel Craveirinha – A Comissão tem conhecimento da 
grave situação habitacional deste munícipe, cuja habitação se 
encontra a necessitar de intervenção que a dote de condições de 
habitabilidade, pelo que entende propor a atribuição de auxílio 
económico de dois mil e quinhentos euros, para materiais de 
construção e dois mil euros, para mão-de-obra, cabendo ao 
candidato a responsabilidade de assegurar o valor remanescente 
do custo total da obra. Deve para o efeito ser celebrado o 
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contrato entre o beneficiário e o Município de Aljezur, de acordo 
com o número um, do artigo nono do Regulamento. Deverá ainda 
o candidato entregar os documentos de habilitação do empreiteiro 
e respetivo seguro de acidentes de trabalho e ainda no final da 
obra, documento comprovativo de entrega dos resíduos de obras 
em recetor devidamente habilitado. ----------------------  
FREGUESIA DE BORDEIRA: ---------------------------  
– Felizarda de Jesus Freitas Ribeiro – A Comissão entende propor 
a atribuição de auxílio económico de dois mil e quinhentos euros, 
para materiais de construção e dois mil euros, para mão-de-
obra, cabendo à candidata a responsabilidade de assegurar o 
valor remanescente do custo total da obra. Deve para o efeito ser 
celebrado o contrato entre a beneficiária e o Município de Aljezur, 
de acordo com o número um, do artigo nono do Regulamento. 
Deverá ainda a candidata entregar os documentos de habilitação 
do empreiteiro e respetivo seguro de acidentes de trabalho e 
ainda no final da obra, documento comprovativo de entrega dos 
resíduos de obras em recetor devidamente habilitado. ---------  
– Américo José dos Santos – A Comissão entende propor a 
atribuição de auxílio económico de dois mil e quinhentos euros, 
para materiais de construção e mil e novecentos euros, para 
mão-de-obra. Deve para o efeito ser celebrado o contrato entre 
o beneficiário e o Município de Aljezur, de acordo com o número 
um, do artigo nono do Regulamento. Deverá ainda o candidato 
entregar os documentos de habilitação do empreiteiro e respetivo 
seguro de acidentes de trabalho e ainda no final da obra, 
documento comprovativo de entrega dos resíduos de obras em 
recetor devidamente habilitado. ------------------------  
FREGUESIA DE ROGIL: ------------------------------  
– Maria Teresa Custódia – A Comissão, por ter conhecimento do 
enquadramento da situação social e de saúde do agregado, 
entende propor a atribuição de auxílio económico de dois mil e 
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quinhentos euros, para materiais de construção e mil e 
quinhentos euros para mão-de-obra, cabendo à candidata a 
responsabilidade de assegurar o valor remanescente do custo 
total da obra. Deve para o efeito ser celebrado o contrato entre a 
beneficiária e o Município de Aljezur, de acordo com o número 
um, do artigo nono do Regulamento. Deverá ainda a candidata 
entregar os documentos de habilitação do empreiteiro e respetivo 
seguro de acidentes de trabalho e ainda no final da obra, 
documento comprovativo de entrega dos resíduos de obras em 
recetor devidamente habilitado. ------------------------  
– Maria Fátima Silva Santos – A Comissão entende propor a 
atribuição de auxílio económico de dois mil e quinhentos euros, 
para materiais de construção e dois mil euros, para mão-de-
obra, cabendo à candidata a responsabilidade de assegurar o 
valor remanescente do custo total da obra. Deve para o efeito ser 
celebrado o contrato entre a beneficiária e o Município de Aljezur, 
de acordo com o número um, do artigo nono do Regulamento. 
Deverá ainda a candidata entregar os documentos de habilitação 
do(s) empreiteiro(s) e respetivo(s) seguro(s) de acidentes de 
trabalho e ainda no final da obra, documento comprovativo de 
entrega dos resíduos de obras em recetor devidamente habilitado.  
Sara Cristina da Silva Francisco – A Comissão entende propor a 
atribuição de auxílio económico de dois mil e quinhentos euros, 
para materiais de construção, devendo no entanto ser dado 
cumprimento aos pontos quatro e cinco, da Informação número 
treze – SO barra dois mil e treze, do DTOU. Deve ainda ser 
celebrado o contrato entre a beneficiária e o Município de Aljezur, 
de acordo com o número um, do artigo nono do Regulamento, 
bem como a candidata entregar os documentos de habilitação do 
empreiteiro e respetivo seguro de acidentes de trabalho e ainda 
no final da obra, documento comprovativo de entrega dos 
resíduos de obras em recetor devidamente habilitado. ---------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados 
que poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, 
nos termos do artigo cento e um do Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 
DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E CATORZE – PEDIDOS DE REVISÃO 
DE ESCALÃO: -------------------------------------  
BOLETINS DE CANDIDATURA A APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: -------  
– Foi apresentado o ofício número novecentos e dezanove, datado 
de vinte de setembro do corrente ano, do Agrupamento Vertical 
de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando boletins de 
candidatura a subsídio de estudo dos alunos Ariana Isabel 
Martins Oliveira, Gabriel Silva Guerreiro e Matilde Fernandes 
Faria. ------------------------------------------  
Face ao teor da informação número cento e um barra dois mil e 
treze – RF, datada de sete de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o escalão B às alunas Ariana Isabel 
Martins Oliveira e Matilde Fernandes Faria e o escalão A, ao 
aluno Gabriel Silva Guerreiro. -------------------------  
– Foi apresentado o ofício número oitocentos e oitenta e um, 
datado de quatro de setembro do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando boletins de 
candidatura a subsídio de estudo dos alunos André Alexandre 
Fernandes Couto e Dinis Miguel Moreira Marques. -----------  
Face ao teor da informação número noventa e sete/RF barra dois 
mil e treze, datada de dezassete de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Dinis Miguel 
Moreira Marques e indeferir o pedido de escalão do aluno André 
Alexandre Fernandes Couto. --------------------------  
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– Foi apresentado o ofício do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando boletim de candidatura a subsídio 
de estudo do aluno Gonçalo Alexandre Calisto Fernandes. -----  
Face ao teor da informação número cento e nove/RF barra dois 
mil e treze, datada de dezasseis de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Gonçalo 
Alexandre Calisto Fernandes.--------------------------  
– Foi apresentado o ofício do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando boletim de candidatura a subsídio 
de estudo da aluna Lea Zuckswerdt Duarte. ----------------  
Face ao teor da informação número cento e dez/RF barra dois mil 
e treze, datada de dezasseis de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Lea Zuckswerdt 
Duarte. -----------------------------------------  
– Foi apresentado o ofício do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando boletim de candidatura a subsídio 
de estudo da aluna Beatriz Moreira Costa. -----------------  
Face ao teor da informação número cento e onze/RF barra dois 
mil e treze, datada de dezasseis de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Beatriz Moreira 
Costa. ------------------------------------------  
– Foi apresentado o ofício número novecentos e noventa e quatro, 
datado de dez de outubro do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando boletim de 
candidatura a subsídio de estudo do aluno Eusébiu Daniel Anton.  
Face ao teor da informação número cento e dezoito/RF barra dois 
mil e treze, datada de vinte e dois de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
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por unanimidade, atribuir o escalão B, ao aluno Eusébiu Daniel 
Anton. ------------------------------------------  
PEDIDOS DE REANÁLISE DO PROCESSO DE CANDIDATURA: ------  
FRANCISCA DA SILVA VIANa: – Foi apresentada a exposição de 
Célia Maria Vieira da Silva, na qualidade de encarregada de 
educação, solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna 
Francisca da Silva Viana. ----------------------------  
Face ao teor da informação número cento e dois barra dois mil e 
treze – DDEP/SE/RF, datada de sete de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, manter a deliberação de seis de agosto do 
corrente ano, indeferindo o pedido de alteração de escalão da 
aluna Francisca da Silva Viana, contudo admite reapreciar de 
novo o assunto perante comprovativo de rendimentos atuais, ou 
outra documentação julgada importante sobre o assunto.-------  
TIAGO MIGUEL OLIVEIRA GONÇALVES: – Foi apresentada a exposição 
da encarregada de educação, solicitando a revisão do escalão 
atribuído ao aluno Tiago Miguel Oliveira Gonçalves. ----------  
Face ao teor da informação número cento e doze/RF barra dois 
mil e treze, datada de dezasseis de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, reposicionar o aluno Tiago Miguel Oliveira 
Gonçalves, no escalão A, enquanto se verificar a situação de 
desemprego de um dos progenitores. --------------------  
JEOVANI LUÍS CAVACO MONTEIRO: – Foi apresentada a exposição de 
Tânia Margarida Espirito Santo Cavaco, na qualidade de 
encarregada de educação, solicitando a revisão do escalão 
atribuído ao aluno Jeovani Luís Cavaco Monteiro.------------  
Face ao teor da informação número cento e quinze/RF barra dois 
mil e treze, datada de vinte e dois de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, reposicionar o aluno Jeovani Luís Cavaco 
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Monteiro, no escalão A, enquanto se verificar a situação de 
desemprego de um dos progenitores. --------------------  
SIMÃO RODRIGUES PALMINHA: – Foi apresentada nova exposição de 
Maria José Martins Rodrigues, na qualidade de encarregada de 
educação, solicitando a revisão do escalão atribuído ao aluno 
Simão Rodrigues Palminha. ---------------------------  
Face ao teor da informação número cento e dezassete/RF barra 
dois mil e treze, datada de vinte e dois de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, reposicionar o aluno Simão Rodrigues 
Palminha, no escalão B, enquanto se verificar a situação de 
desemprego de um dos progenitores. --------------------  
RAFAEL FRANCISCO AFONSO CLEMENTE CORREIA: – Foi apresentada 
a exposição de Maria Albertina Afonso Carapinha, na qualidade 
de encarregada de educação, solicitando a revisão do escalão 
atribuído ao aluno Rafael Francisco Afonso Clemente Correia. ---  
Face ao teor da informação número cento e dezasseis/RF barra 
dois mil e treze, datada de vinte e dois de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, reposicionar o aluno Rafael Francisco Afonso 
Clemente Correia, no escalão B, enquanto se verificar a situação 
de desemprego de um dos progenitores. ------------------  
QUATRO PONTO TRÊS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS, NO 
ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 
DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 
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SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL -------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; -----------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; ----  
Proponho: ---------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva, relativos aos meses de 
maio, junho e julho de dois mil e treze, em anexo; -----------  
– Que seja transferida para a Conferência de Santa Teresinha do 
Menino Jesus a verba de quinhentos e setenta e quatro euros e 
vinte e sete cêntimos, relativa aos meses em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ----------------------------------------  
QUATRO PONTO QUATRO – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA, NO ÂMBITO DO 
APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 
DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D`ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ------------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho e 
que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 
relatório mensal dos apoios prestados; -------------------  
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Considerando que no mês de setembro houve que proceder a um 
apoio extraordinário, no âmbito da habitação por se tratar de 
situação social de emergência; -------------------------  
Considerando ainda que o valor dos apoios prestados entre os 
meses de janeiro e agosto do ano de dois mil e treze, não 
esgotaram o valor previsto em acordo; -------------------  
Proponho: ---------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva, relativos ao mês de 
setembro de dois mil e treze, em anexo; ------------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d`Alva a verba de oitocentos euros, relativa ao valor mensal 
fixado em acordo; ----------------------------------  
– Que seja autorizada a transferência de duzentos e oitenta e um 
euros e quarenta e seis cêntimos relativa a apoios 
extraordinários, efetuados pela Conferência de Nossa Senhora 
d`Alva, no âmbito do protocolo em vigor.” -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ----------------------------------------  
CINCO – CULTURA -----------------------------------  
CINCO PONTO UM – GRUPO RECREATIVO FOLCLÓRICO AMADOR DO 
ROGIL: – Foi apresentado o ofício número vinte e sete, datado de 
seis de agosto do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio, no montante de setecentos e cinquenta euros, destinado 
a fazer face a despesas inerentes às comemorações do trigésimo 
aniversário daquela coletividade. -----------------------  
Não obstante o teor da informação número cento e sete/RF barra 
dois mil e treze, datada de nove de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no montante de 
setecentos e cinquenta euros. -------------------------  
SEIS – DESPORTO ------------------------------------  
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SEIS PONTO UM – DEFINIÇÃO DAS MARCHAS PASSEIO PARA A 
ÉPOCA DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E CATORZE: – A Câmara 
tomou conhecimento do teor da informação número quarenta/NB 
barra dois mil e treze, datada de trinta de setembro, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a qual define as 
Marchas Passeio para a época dois mil e treze/dois mil e catorze.  
SEIS PONTO DOIS – DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO 
PAVILHÃO DESPORTIVO DE ALJEZUR: – A Câmara tomou 
conhecimento do teor da informação número trinta e nove/NB 
barra dois mil e treze, datada de três de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a qual define as 
atividades desportivas a desenvolver no Pavilhão Desportivo de 
Aljezur, durante a época dois mil e treze/dois mil e catorze. ----  
 

V – Proteção Civil 
 

UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
REEQUIPAMENTO ESTRATÉGICO DA PROTEÇÃO CIVIL DO 
ALGARVE – AQUISIÇÃO DE FATOS E CAPUZES DE PROTEÇÃO 
PARA INCÊNDIOS EM ESTRUTURAS: – Face ao teor constante na 
informação número oitenta e dois/PO barra dois mil e treze, 
datada de dois de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
adquirir nove fatos para incêndios urbanos e dez capuzes de 
proteção (Cógula) para incêndios urbanos, no âmbito da 
candidatura “Reequipamento Estratégico da Proteção Civil do 
Algarve”. ----------------------------------------  
DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
REEQUIPAMENTO ESTRATÉGICO DA PROTEÇÃO CIVIL DO 
ALGARVE – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE COMBATE A 
INCÊNDIOS: – Face ao teor constante na informação número 
oitenta e cinco/PO barra dois mil e treze, datada de dezoito de 
outubro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar os 
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procedimentos de contratação pública para aquisição de Veículo 
Florestal de Combate a Incêndios, pelo preço de cento e vinte e 
dois mil cento e sessenta euros, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, no âmbito da candidatura “Reequipamento Estratégico da 
Proteção Civil do Algarve”. ---------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer 
intervenção por parte do público presente. -----------------   
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no 
número três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, e depois de 
lida em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta.- ------------------  
VOTAÇÃO:- Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a 
tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram treze 
horas e cinquenta minutos, mandando que, de tudo para constar, 
se lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva Gregório, Chefe 
de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e 
subscrevo. ---------------------------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 
 

O Secretário, 
 

__________________________________ 
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